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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της   2ης/22-02-2023   Τακτικής Συνεδρίασης  του Συμβουλίου  της  
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου.
Σήμερα   την   22η   Φεβρουαρίου  2023  ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 18:30  το  Συμβούλιο
της  Κοινότητας Αγίου Στεφάνου  συνήλθε στη   2η  Τακτική Συνεδρίαση  ύστερα από την
υπ' αρ. 5195/17-02-2023  Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε (με email) σε κάθε
Τοπικό  Σύμβουλο χωριστά και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου   για το δια    ζώσης   αλλά και
με τηλεδιάσκεψη ,Συμβούλιο  σύμφωνα με τις διατάξεις της :
α)  με   αρ.  Πρωτ,  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/ΟΙΚ.  6824/2-05-2022   με   Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29-04-
2022ΦΕΚ  Β΄2137   “Μέτρα   και  ρυθμίσεις   στο  πλαίσιο   ανάγκης   περιορισμού  της
διασποράς του κορωνοϊού  77Η  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ"    και
β) του άρθρου 95  "Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ."  και  
γ)  του  άρθρου  96  “Τόπος  συνεδρίασης  ,απαρτία  και  λήψη  αποφάσεων  του  Δ.Σ."  του
Ν.3463/06 (ΚΔΚ)  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης
στο  παρακάτω   2ο θέμα    της ημερήσιας διάταξης:

Με την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διαπίστωσε  την
ύπαρξη απαρτίας  των Μελών του  Συμβουλίου  ότι σε σύνολο έντεκα (11)  μελών του
Συμβουλίου,, βρέθηκαν παρόντες   οι  εννέα  ( 9 )    εξής  παρακάτω Τοπικοί Σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                  ΑΠΟΝΤΕΣ :
1.  ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 1. ΠΑΓΚΑΛΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ   
2.  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                             2.  ΜΠΑΛΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.  ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
4.  ΙΣΣΑΡΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ                                       
5.  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
6.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΕΤΑ                                                 
7.  ΠΟΛΙΤΑΚΗ  ΦΡΟΣΩ  
8.  ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΡΟΣΩ 
9.  ΒΟΥΤΣΑΣ  ΚΑΡΑΤΖΑΣ                                         
 
Οι απόντες Τοπικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως  κληθέντες ,δεν παρέστησαν στη
σημερινή  Συνεδρίαση .  
Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Μπαμπανίκας Δημήτριος νομίμως  κληθείς παρίσταται
στη συνεδρίαση .

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και  η  υπάλληλος  του  Δήμου Διονύσου κα Γεροντογιάννη
Ιωάννα  για την τήρηση των πρακτικών .  

       2η    Τακτική  Συνεδρίαση  
      στις  22/02/2023
     Αρ. Απόφασης :  3Η/2023



Αριθ.  Απόφασης :   3η/2023 
 
ΘΕΜΑ  2ο  Η.Δ.  
«  Συζήτηση  και λήψη απόφασης για  υπηρεσιακά θέματα ,σύμφωνα με   Α.Δ.Σ.  με  αρ.
55/2022 και το άρθρο 7 παρ.12 με θέμα “ Τροποποίηση Κανονισμού  Λειτουργίας  των 
Δημοτικών Κοιμητηρίων  Δήμου Διονύσου ” που αφορούν το Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου
,στη Κοινότητα  Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου  »  

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις : 
Α)  Με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  83   του   N.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –«Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»   το
οποίο αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν 4555/2018  του <<ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ>>   ορίζει
τα  εξής  : 
Άρθρο 84 :  «Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες εντός  
των  ορίων της Κοινότητας : 
Παρ 1 ,     η)   :  Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία ,τη συντήρηση και την ευταξία του
κοιμητηρίου της  τοπικής κοινότητας , προεγκρίνει την κατασκευή οικ/κών τάφων  και
λοιπών  ταφικών   μνημείων   και  εκδίδει  τις  άδειες  ταφής  ,παράτασης  ταφής  και
ανακομιδής  οστών »  

Β)  Με  το  άρθρο  7 της   Α.Δ.Σ.   με   αρ.  55/2023    περί  Τροποποίησης  του  Ενιαίου
Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου .

Ο  Πρόεδρος   του  Συμβουλίου  της   Κοινότητας  Αγ.  Στεφάνου   μετά  τα  παραπάνω
εισηγείται  στους Συμβούλους   το   2ο θέμα της Η.Δ. και  τονίζει ότι θεωρεί αναγκαίο να
προχωρήσει  η  ανακομιδή  οστών , στους  ενταφιασμένους  που έχουν ταφεί κατά το έτος
2017 και  έχουν  συμπληρώσει  την  υποχρεωτική    6ετή  ταφή   τους  και  αφορά   τους
παρακάτω θανόντες : 

    1.      Π  ΡΟΚΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                      με    α.α.    ταφικού μνημείου       -  02  -  
    2.    ΦΑΣΟΥΚΛΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ               με    α.α.        >>          >>               -  06  -  
    3.    ΔΑΦΝΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ                         με     α.α.       >>           >>               - 08 -  
    4.    ΤΖΑΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        με     α.α.       >>           >>              - 53 -  
    5.   ΠΛΙΑΚΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                    με    α.α.         >>          >>               -  66 -  
    6.    ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΝΑ                 με    α.α.          >>           >>            -  74 -  
    7.    ΣΚΙΑΔΑΣ   ΖΑΧΑΡΙΑΣ                        με    α.α.   ταφικού μνημείου           -    88    -  
    8.    ΓΡΙΒΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ                            με    α.α.         >>            >>              -  110 Α -  
    9.    ΜΠΕΡΟΥΚΛΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                με     α.α.         >>            >>              -  113    -  
   10.   ΧΟΥΣΟΥ   ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ                     με     α.α.         >>            >>              - 127    -  
   11.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ          με    α.α.         >>            >>               -  144   -      
   12.   ΚΑΚΑΒΑΣ   ΠΑΝΤΕΛΗΣ                   με     α.α.        >>             >>               -  164  -  
   13.   ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ                    με     α.α.         >>            >>               - 208 Α  -  
   14.   ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ             με     α.α.          >>            >>              - 212 -   
   15.   ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ   ΜΑΡΙΑ                  με     α.α.          >>            >>             - 244 -  
   16.   ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     με     α.α.   >>           >>               - 254  -  
   17.    ΚΕΛΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ                 με      α.α.         >>            >>              - 260 Α -  
   18.    ΜΠΑΡΑΚΑ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ                   με      α.α.         >>            >>              - 294  -  
   19.   ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ        με     α.α.          >>            >>              - 405 Α -  
   20.   ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        με     α.α.          >>            >>             -  429 Α -  
   21.   ΜΑΡΑΓΚΟΥΤΗ  ΕΛΕΝΗ                   με     α.α.          >>            >>              -  458  -  
   22.   ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ                       με     α.α.         >>              >>             -  4  60   -  
   23.   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          με     α.α.         >>             >>              -  464  -  
   24.   ΣΥΡΙΓΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       με     α.α.          >>             >>              -  472  -  



   25.    ΜΠΡΕΜΠΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΑ                   με     α.α.          >>             >>              -  475  -  
   26.    ΠΑΠΑΡΗ  ΞΑΝΘΙΠΠΗ                      με     α.α.          >>              >>             - 484  -  
   27.   ΤΟΥΝΤΑ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ                      με     α.α.           >>               >>            - 497 -  
   28.    ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΘΗΝΑ               με     α.α.           >>              >>             - 501 Α -  
   29.    ΛΑΜΠΡΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        με     α.α.           >>              >>             - 5  12   -  
   30.    ΜΠΑΡΑΚΑ   ΑΘΑΝΑΣΙΑ                   με     α.α.          >>              >>               - 517 -   
   31.    ΚΟΡΟΜΗΛΑ                                        με      α.α.          >>              >>              - 528 -  
   32.    ΚΡΗΤΙΚΟ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ                    με      α.α.          >>             >>               - 529 -  
   33.    ΚΑΡΙΚΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                       με      α.α.          >>             >>               - 542 -  
   34.    ΔΑΤΣΕΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                     με      α.α.          >>             >>               -   542 Α    -  
   35.    ΒΑΣΙΛΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              με      α.α.          >>           >>                 -    544   Α   -  
   36.    ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ                με      α.α.           >>           >>                -  558  -  
   37.    ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ              με      α.α.           >>            >>               -  573  -  
   38.    ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      με      α.α.           >>            >>                - 578 Ζ  -  
   39.    ΣΟΒΟΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                  με      α.α.           >>            >>                - 586 -      
   40.  Α  ΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ            με     α.α.           >>              >>                   - 599 -  
     41.    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ      με      α.α.           >>              >>                  -  601 -  
   42.   ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ  ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ   με     α.α.           >>            >>                  - 603 Β  -  
   43.  ΚΟΚΑΝΗΣ   ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ           με    α.α.           >>            >>                   - 608 -
   44.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         με     α.α.           >>            >>                   - 622 -
   45. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ     με    α.α.            >>            >>                   - 636 -
   46. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ             με     α.α.           >>            >>                   - 651 -
   47. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ      με    α.α.            >>            >>                   - 654 -

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος  αφού ενημέρωσε τα Μέλη του Σ/λίου της Κοινότητας  Αγ.
Στεφάνου  τους προτείνει μετά από συζήτηση  να εγκρίνουν την λήψη  απόφασης  για την
άδεια  ανακομιδής  των  οστών  των  παραπάνω  ενταφιασμένων  που  συμπληρώνουν  την
6ετους διάρκειας  υποχρεωτικού ενταφιασμού τους που έγινε κατά την διάρκεια του έτους
2017  μεριμνώντας   για την  εύρυθμη  λειτουργία  ,την  συντήρηση  και  την  ευταξία  του
Κοιμητηρίου του Αγίου Στεφάνου  με γνώμονα την ορθή τήρηση του ισχύοντα κανονισμού
λειτουργίας των Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου  και να υποβάλουν την θέση τους .

Συνεχίζοντας   ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου   δίνει τον λόγο  στην Τοπ. Σ/λ  κα Χαμοπούλου
που  παρευρέθηκε  στην  συνεδρίαση  τηρώντας  τα  μέτρα  κατά  της   διασποράς  του
κορωνοϊού COVID-19  και η οποία   δηλώνει  ότι  :
-  συμφωνεί  με την θέση του Προέδρου διευκρινίζοντας ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσει
η  ανακομιδή  οστών , στους  παραπάνω ενταφιασμένους  που έχουν ταφεί κατά το έτος
2017 για  την  εύρυθμη  λειτουργία  στο Κοιμητήριο του Αγ. Στεφάνου .

Στη  συνέχεια μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τους παρακάτω   Τ. Σ/λους :
κ.  Σταμούλη  ,  κα   Σταϊκόγλου  ,κ.  ΄Ισσαρη  κ.  Κασαπάκη,  κα  Δημητρακοπούλου  ,κα
Χαμοπούλου , κα Πολιτάκη  και κ. Βουτσά ακούγοντας τις προτάσεις του Προέδρου κου
Μπαμπανίκα  για το παραπάνω  θέμα  δηλώνουν  ότι : 
-- συμφωνούν   και αυτοί με   τις προτάσεις του Προέδρου κου  Μπαμπανίκα  για την 
η  ανακομιδή  οστών , στους  παραπάνω ενταφιασμένους  που έχουν ταφεί κατά το έτος
2017 για  την  εύρυθμη  λειτουργία  στο Κοιμητήριο του Αγ. Στεφάνου .

Μετά  τις   παραπάνω  τοποθετήσεις  των  Τοπικών  Συμβούλων  και  του  Προέδρου    ,το
Συμβούλιο
                                              



                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ

Την λήψη σχετικής απόφαση για  την   έγκριση των  υπηρεσιακών θεμάτων ,σύμφωνα με  την
Α.Δ.Σ.  με  αρ. 55/2022 , άρθρο 7 , παρ.1 & 12 με θέμα “ Τροποποίηση Κανονισμού  Λειτουργίας
των Δημοτικών Κοιμητηρίων  Δήμου Διονύσου ” που αφορούν την ανακομιδή των οστών  μετά
την  πάροδο του χρόνου  της υποχρεωτικής ταφής και της έγγραφης ενημέρωσης των οικείων
συγγενών των θανόντων από την αρμόδια υπηρεσία κοιμητηρίου για το Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου
στη Κοινότητα  Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου  »  

Επίσης   η απόφαση της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου θα προωθηθεί για απόφαση   της  Ε.Π.Ζ.
και μετά για Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

                                                                                          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                    ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

                                                                                                      ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΤΑ   ΜΕΛΗ :                                                                      
  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                          
  ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                                             
  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΕΤΑ
  ΠΟΛΙΤΑΚΗ  ΦΡΟΣΩ                                              
  ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΡΟΣΩ                                         
  ΒΟΥΤΣΑΣ  ΚΑΡΑΤΖΑΣ    


